Inschrijfformulier SV Quintus
Naam :
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geslacht:

M/V

Telefoonnummer:
Emailadres:
Competitie spelen : ja / nee
Indien de communicatie via ouders verloopt, graag onderstaande invullen:

Telefoonnummer ouder/verzorger 1:
Telefoonnummer ouder/verzorger 2:
Emailadres ouder/verzorger 1:
Emailadres ouder/verzorger 2:
In verband met de privacywetgeving, graag onderstaande invullen:
Hiermee geef ik, ________________________________________________________________________,
SV Quintus wel/geen toestemming voor het maken van foto’s en het publiceren van deze foto’s en
berichten op de website van SV Quintus, sociale media en (regionale) dagbladen.
Indien een lid minderjarig is: ik _________________________________________(naam ouder/verzorger),
geef wel/geen toestemming voor het maken van foto’s en het publiceren van deze foto’s en berichten op
de website van SV Quintus, sociale media en (regionale) dagbladen van ______________
(naam lid).
Datum: _________________
Handtekening: _________________ Plaats: _________________

Graag dit formulier inclusief pasfoto inleveren bij je trainer of per mail
sturen naar info@svquintus.nl.
________________________________________________________________________________
Voorzitter
Stefan Wisselink
Lankerdijk 1
7054 BW Westendorp
0630995063
info@svquintus.nl

Secretaris:
Aimée van Basten Batenburg
Meeninklaan 5a
7255 LD Hengelo GLD
0624340339
info@svquintus.nl
KvK: 40103026

Penningmeester :
Michiel Gotink
De Veentjes 13G
7001 DL Doetinchem
0613977590
penningmeester@svquintus.nl
IBAN: NL15RABO0125505272

Privacy Statement SV Quintus
Vereniging: SV Quintus
Adres: Meeninklaan 5A
Postcode en plaats: 7255 LD, Hengelo Gelderland
E-mail: info@svquintus.nl
Website: www.svquintus.nl
Sportvereniging Quintus (verder genoemd: ‘SV Quintus’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Om uw privacy te waarborgen gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV Quintus houdt zich te allen tijde aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent in
ieder geval dat we uw persoonsgegevens enkel verwerken met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, dat we uw
toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens en dat we uw rechten
omtrent uw persoonsgegevens respecteren.
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via de contactgegevens
die staan vermeld bovenaan dit statement.
Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig en leden moeten om deze reden het privacy statement
regelmatig raadplegen. Indien er ingrijpende wijzigingen worden aangebracht in het privacy statement, worden de
leden daar altijd van op de hoogte gesteld. Indien wij nieuwe verwerkingen zullen uitvoeren voor nieuwe doeleinden,
zullen wij hiervoor, indien nodig, uw toestemming vragen.
Het inschrijfformulier
Hieronder is een lijst weergegeven met de gegevens die verzameld worden op het inschrijfformulier en voor welke
doeleinden deze gegevens worden gebruikt. De gegevens, verstrekt via het inschrijfformulier, worden opgeslagen in
het algemene ledenbestand. Deze worden opgeslagen op een beveiligde PC waar alleen de secretaris van SV Quintus
toegang tot heeft, alsmede op de PC’s van de voorzitter en de penningmeester (waartoe alleen zij toegang hebben).
Deze bestuurders hebben de gegevens nodig voor adequaat bestuur van de vereniging (bijvoorbeeld: innen van
contributie).
Gegevens
Voor- en achternamen
Geslacht
Geboortedatum

Adres
Emailadres (van
leden/ouders/verzorgers)
NHV-bondsnummer
Telefoonnummer
Pasfoto
Publicatie foto’s en berichten over en
van leden op de website, sociale media
en (regionale) dagbladen

Doel gegevensverwerking
Onderscheid maken tussen de leden.
Terzake van teamindeling.
Om leeftijd van een lid te bepalen voor
o.a. indeling in teams,
contributievaststelling en opgave van
leden welke in aanmerking komen voor
subsidie (onder de 18 jaar).
Voor het opsturen van van toepassing
zijnde documenten.
Voor het verzenden van (urgente)
mededeling aan leden, alsmede de
nieuwsbrief.
Voor identificatie van een lid bij het
Nederlands Handbal Verbond.
Voor het doen van (urgente) mededeling
aan leden.
Identificatie van leden bij wedstrijden.
Informeren van leden en
belangstellenden, promotie voor SV
Quintus.

Grond gegevensverwerking
De lidmaatschapsovereenkomst
De lidmaatschapsovereenkomst
De lidmaatschapsovereenkomst

De lidmaatschapsovereenkomst
De lidmaatschapsovereenkomst

Legitiem belang*
Legitiem belang*
Legitiem belang*
Toestemming

* Legitiem belang: betekent dat het
noodzakelijk is om de
persoonsgegevens te verwerken, om
zo goed te kunnen functioneren als
sportvereniging.
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